
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تاریخ پایۀ

 انسانی دهم



برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

91 14

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

سؤا لهاي  1 تا 5

درصد مراجعه %69 تا 55%

سؤا لهاي 10 تا 14

درصد مراجعه %32 تا 23%

تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته

5

فصل اول

    سؤا لهای دشوار

سؤا لهاي 6 تا 9

درصد مراجعه %41  تا 34%

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 4 5

69%

55%

34%

23%

درصد مراجعه  %69 به 55% %34درصد مراجعه %32 به23%  درصد مراجعه%41  به
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 شناسان به دانش، تجربه و دقت فراوان نیازمند هستند؟شناسی، باستاندر کدام مرحلة باستان -1

   ( تعیین سن آثار باستانی1

 ( حفاری آثار باستانی2

  ( گردآوری و نگهداری آثار باستانی3

 اطالعات( استخراج و تنظیم 4

های فنی، هنری کوشند سیر پیشرفتشناسان مییک از مراحل باستانشناسان است و در کدامچرا مرحلة حفاری، یکی از مراحل حساس کار باستان -2

 و فرهنگی مردمان گذشته را درک کنند؟

 کند. ـ استخراج و تنظیم اطالعاتدر حال کاوش وارد میترین اشتباه، آسیب بزرگی به آثار و بناهای تاریخی ( زیرا کوچک1

 کند. ـ شناسایی و کشفترین اشتباه، آسیب بزرگی به آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد می( زیرا کوچک2

 ( زیرا نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است. ـ استخراج و تنظیم اطالعات3

 قت فراوان است. ـ شناسایی و کشف( زیرا نیازمند دانش، تجربه و د4

 گذاری شده است؟ها و روزهای هر ماه با اسامی ایزدان و فرشتگان نامشماری، ماهدر کدام گاه -3

   ( اوستایی1

 ( یزدگردی 2

   ( جاللی 3

 ( دوازده حیوانی4

 ؟نیستکدام مورد از فواید و کارکردهای مطالعة تاریخ  -4

   ( منبع شناخت و تفکر1

 گیری از گذشته برای حال و آینده( بهره2

  ( تحلیل و تفسیر اطالعات سایر علوم3

 دوستی و هویت ملّی( تقویت حس میهن4

از مسیر درست پژوهش  انع به انحراف کشیده شدن پژوهشگرتاریخ است و میک از مراحل پژوهش در توجه به وجود منابع و اطالعات کافی مربوط به کدام -5

 چیست؟

  های تحقیق( انتخاب موضوع ـ پرسش1

 ( انتخاب موضوع ـ موضوع پژوهش2

  ( شناسایی منابع ـ موضوع پژوهش3

 های تحقیق( شناسایی منابع ـ پرسش4

 

 
 اند؟صورت اتفاقی کشف شدهآثار باستانی بهکدام  -6

  نوشتة روزتا( تمدن عظیم جیرفت ـ سنگ1

 ( مردان نمکی زنجان ـ بیستون2

  تیهوانگنوشتة پالرمو ـ آرامگاه شی( سنگ3

 ( تخت جمشید ـ بیستون4

 شماریو گاه افزودندپنج روز اضافی را به آخر ماه دوازدهم می، …شماری شماری اوستایی ساسانی همانند گاهدر گاه ،ترتیببه -7

 تنظیم شده است. …شماری هجری خورشیدی براساس گاه

  ( بابلی ـ هجری قمری1

  ( مصری ـ جاللی2

  ( بابلی ـ جاللی3

 ( مصری ـ هجری قمری4

57% 

69% 

13/02/98 

32% 

58% 

19/11/97 

45% 

57% 

20/07/97 

44% 

57% 

30/09/97 

23% 

55% 

20/07/97 

13% 

41% 

07/01/98 

12% 

37% 

07/01/98 
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دادند؟سال قمری و سال خورشیدی چه اقدامی انجام می قمری بابلی برای رفع اختالف -شماری خورشیدی در گاه -8

کردند.سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می 120( هر 1

 کردند.( پنج روز اضافی را به آخر ماه دوازدهم اضافه می2

 کردند.( هر سه سال، یک ماه به سال اضافه می3

 افزودند.( هر چهار سال، یک روز به سال می4

ای بود؟نگاری که به دنبال تحوالت علمی و فکری در دورة رنسانس در اروپا به وقوع پیوست، بر چه پایهاساس شیوة نوین تاریخ -9

ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث تاریخی( بررسی علت1

( بررسی همة ابعاد فرهنگی، اقتصادی و هنری جوامع گذشته2

های تاریخیعلت و معلولی پدیده( توجه به روابط 3

 ( سنجش دقیق منابع و استناد به اسناد و مدارک معتبر4

است. …موضوع علم جغرافیای تاریخی،  -10

 ( تأثیر مکان در آب و هوا، اقلیم و نحوة ارتباطات مردم1

تاریخی( بررسی مناطق مختلف در بستر زمان و تأثیر آن بر رویدادهای 2

 ( تحقیق دربارة تأثیر زمان بر جغرافیای هر سرزمین3

 شناسی در بستر مکان( بررسی رابطة جغرافیا و تاریخ4

؟نداردخوانی روی آن همها با مفهوم روبهیک از گزینهدر ارتباط با مراحل پژوهش در تاریخ، کدام -11

 تحلیل و تفسیر اطالعات ←های خاصی هستند. ها و مهارت( مورخان برای انجام این کار، نیازمند روش1

شناسایی منابع ←کند. ( پژوهشگر اطالعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع و اسناد تاریخی استخراج می2

های تحقیقتدوین پرسش ←شود. ( مانع از بیراهه رفتن پژوهشگر از مسیر درست پژوهش می3

انتخاب موضوع ←دهد. دهد و نظر جدیدی را ارائه میای را مورد بررسی قرار می( مسئلة تازه4 

شده است. کشف …میالدی در  …است که در سال  …رو ظرفی از جنس تصویر روبه  -12

 ـ بابل 1899( طال و نقره ـ 1

 ـ ایران 1897( طال و نقره ـ 2

ـ مصر  1897( برنز ـ 3

ـ آسیای صغیر 1899( برنز ـ 4

صحیح است؟« شماری در جهانتاریخچة گاه»های زیر در ارتباط با یک از گزارهکدام -13

 افزودند.شماری خورشیدی ـ قمری هر دو سال، یک ماه به سال می( در گاه1

گردید.شد و چهار روز اضافی، به آخر ماه دوازدهم افزوده میروزه تقسیم می 30ماه  12شماری مصری، سال به ( در گاه2

 افزودند.روز اضافی، هر چهار سال یک روز به سال میشماری رومی برای محاسبة یک چهارم شبانه( در گاه3

 شماری مصری اصالح شود.شماری رومی بر اساس گاه( ژولیوس سزار دستور داد گاه4

است؟ نادرستشناسی و تاریخ کدام گزینه دربارة ارتباط باستان -14

شناسی است.( اطالعاتی که تاکنون درباره جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات علمی باستان1

 رود.شمار میشناسی، از منابع تحقیقات مورخان بههای باستان( نتایج کاوش2

 شناسی است.های باستانمطالعه و شناخت دوران بسیار طوالنی پس از تاریخ عمدتاً متکی بر کاوش( 3

 برند.های مورخان برای شناسایی، کشف و مطالعة آثار باستانی بهره میشناسان از نوشته( باستان4

6%

26%

20/07/97 

14%

34%

07/01/98 

12%

37%

30/01/98 

16%

32%

30/09/97 

10%

30%

30/09/97 

14%

23%

30/09/97 

14%

23%

30/09/97 



برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

3115 39

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

سؤا لهاي 15 تا 22

درصد مراجعه  %53 تا 41%

سؤا لهاي 32 تا 39

درصد مراجعه %31 تا 20%

22

    سؤا لهای دشوار

سؤا لهاي 23 تا 31

درصد مراجعه  %36  تا 32%

8سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 9 8

53%

41%

32%

20%

درصد مراجعه  %53 به 41% درصد مراجعه  %36  به %32درصد مراجعه %31 به 20%

جهان در عصر باستان؛ میراث بشري فصل دوم
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یک از وقایع زیر، در دوران پیش از تاریخ بوده است و تأثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشته است؟کدام -15

 کارگیری آتش( افروختن و به1

 ( ابداع چرخ سفالگری2

 دارتیغه ( ساخت ابزارهای سنگی3

 ( ابداع خط و نگارش4

شود و مشهورترین فرمانروای اموری چه نام داشت؟هایی میالنهرین شامل چه سرزمینجغرافیای تمدن بین -16

 های میان دورود دجله و فرات در کشور کنونی عراق ـ سارگن( سرزمین1

 سارگنهای پست غرب فالت ایران ـ ( تمامی سرزمین2

های میان دورود دجله و فرات در کشور کنونی عراق ـ حمورابی( سرزمین3

 های پست غرب فالت ایران ـ حمورابی( تمامی سرزمین4

؟باشدنمیشده توسط بودا یک از حقایق مطرحکدام -17

 ( سرچشمة درد، تاریکی است.1

توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد. می« نیروانا»( تنها با رسیدن به 2

 توان به نیروانا رسید. ( از هشت راه مقدس می3

 پایان است. ( زندگی سراسر درد و رنج بی4

؟باشدنمیکدام مورد از چهار حقیقت عالی که بودا مطرح کرد،  -18

پایان است.بی ( زندگی سراسر رنج و درد1

 ( سرچشمة درد، آرزو و خواستن است.2

است.« نیروانا»( راه غلبه بر آرزو، رسیدن به 3

طلب روشنایی از درخت مقدس است.« نیروانا»( راه رسیدن به 4

کدام پدیده تأثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت و چه کسانی از نخستین گردآورندگان خوراک بودند؟ ترتیب،به -19

 ای البرزآوری غذا ـ ساکنان مناطق کوهپایه( پیدایش کشاورزی و جمع1

 ای زاگرسکوهپایه( افروختن آتش و به کار گرفتن آن ـ ساکنان مناطق 2

 ای البرز( افروختن آتش و به کار گرفتن آن ـ ساکنان مناطق کوهپایه3

ای زاگرسآوری غذا ـ ساکنان مناطق کوهپایه( پیدایش کشاورزی و جمع4

های دولتی چه بود؟شرط استخدام شهروندان رومی در مقام و منصب -20

شرکت در ده نبرد( 2 ( رسیدن به سن بلوغ1

 ( اصیل بودن4  ( همکاری گسترده با مجلس سنا3

؟باشدنمیترین پیامدهای کشاورزی در زندگی نخستین جوامع انسانی کدام گزینه، از مهم -21

 های دائمیعنوان سکونتگاهگیری نخستین روستاها به( شکل1

 های غیر از کشاورزیفعالیتای از افراد به آوردن عده( روی2

هاکار گرفتن آن در تولید غذا و سایر فعالیت( ابداع آتش و به3

 ( فراهم کردن زمینة آشنایی مردم مناطق مختلف با یکدیگر4

جزء نخستین گردآورندگان خوراک بودند ای زاگرس در غرب ایران،دهد ساکنان مناطق کوهپایهشناسی در کدام منطقه نشان میهای باستانکاوش -22

که به کشت گندم و جو روی آوردند؟

( تپة سیلک در کاشان1

 ( چغامیش در خوزستان2

( تپة چغاگالن در شهرستان مهران3

 ( تل ابلیس در استان کرمان4

11%

51%

20/07/97 

42%

50%

20/07/97 

44%

49%

30/09/97 

30%

42%

30/09/97 

32%

41%

30/09/97 

22%

47%

20/07/97 

22%

41%

13/02/98 

42%

53%

19/11/97 
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کرد؟شهر حمایت می -ها، حکومت هخامنشی از کدام دولت ها و آتنیاسپارتشهر یونان است و در جنگ بین  -زادگاه دمکراسی کدام دولت  -23

( آتن ـ آتن 2 ( اسپارت ـ اسپارت 1

( اسپارت ـ آتن 4 ( آتن ـ اسپارت3

؟باشدنمییک از عبارات زیر با توجه به دورة امپراتوری قدیم مصر، صحیح کدام -24

 مسئولیت ادارة امور اداری، مالی و قضایی را بر عهده داشت. « کارگزار کل کشور»( در مصر باستان، 1

شد. دادند، ارادة خدایان شمرده میچه انجام می( فراعنة مصر باستان، اعتبار زیادی در میان مردم داشتند و آن2

 توانست جانشین او شود. حتی همسر او می( در مصر باستان، پسر یا هر کدام از اعضای خانوادة فرعون، 3

 گرفت.های رود نیل رونق می( اساس زندگی در مصر باستان، ماهیگیری بود که بر اثر طغیان4

آثار این اندیشمند سوزانده شد. …بود و به دستور  …اساس تعالیم کنفوسیوس  -25

 ( اصول ادارة جامعه ـ ژنگ 1

 اخالقی مردم و ترویج آن توسط حاکمان ـ هان( رفتار 2

 ( اصول ادارة جامعه ـ هان3

( رفتار اخالقی مردم و ترویج آن توسط حاکمان ـ ژنگ4

را بنیان گذاشت. …سر به شورش برداشت و سلسلة … با انتشار خبر مرگ اسکندر، یکی از فرماندهان هندی به نام  -26

( چندرا گوپتا ـ گوپتا2 گوپتا( آشوکا ـ 1

 ( آشوکا ـ موریا4 ( چندرا گوپتا ـ موریا3

های چینی صورت گرفت؟، گشایش جادة ابریشم و تکمیل دیوار چین در زمان کدام سلسلهترتیببه -27

( چه این ـ هان2 ( هان ـ هان1

( هان ـ چه این4 ( چه این ـ چه این3

شرط انتصاب شهروندان رومی به مناصب دولتی چه بود؟ -28

( شرکت در مجمع نمایندگان2 ( پیروی از دین مسیحیت1

 ( شرکت در ده نبرد4 ( اطاعت از قانون مدنی روم3

بابل قدیم نام کدام حکومت است و پادشاه معروف آنان چه نام دارد؟ -29

 ( اَموری ـ سارگن2 ( اَکد ـ حمورابی 1

( اَموری ـ حمورابی4 ( اَکد ـ سارگن3

تدریج زمینة تقسیمبه …طلبی گام برداشت و امپراتور سرعت در مسیر پیشرفت و توسعهبه …دولت ـ شهر آتن به رهبری  -30

امپراتوری روم را به دو بخش شرقی و غربی فراهم کرد.

( پریکلس ـ کنستانتین 1

 ( کنستانتین ـ پریکلس 2

 ( آوگوستوس ـ کنستانتین 3

 ( کنستانتین ـ آوگوستوس 4

چه عاملی زمینة تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی را فراهم کرد و روم شرقی تا چه زمانی دوام داشت؟ -31

 که توسط اقوام بیابانگرد ویران شد. ( تسلط امپراتوری عثمانی بر قسطنطنیه ـ تا زمانی1

 که توسط اقوام بیابانگرد ویران شد. ( انتخاب بیزانتیوم به عنوان پایتخت ـ تا زمانی2

که مورد هجوم امپراتوری عثمانی قرار گرفت.( تسلط امپراتوری عثمانی بر قسطنطنیه ـ تا زمانی3

 که مورد هجوم امپراتوری عثمانی قرار گرفت. انتخاب بیزانتیوم به عنوان پایتخت ـ تا زمانی (4
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کند؟ها را به صورت صحیح بیان میکدام نمودار فرآیند تشکیل تمدن -32

 هاگیری شهرها و تمدنشکل ←کشاورزی و دامداری  ←تخصصی شدن کارها  ←( یکجانشینی 1

هاگیری شهرها و تمدنشکل ←تولید مازاد بر نیاز  ←تخصصی شدن کارها  ←( کشاورزی و دامداری 2

 هاگیری شهرها و تمدنشکل ←تخصصی شدن کارها  ←گیری تجارتشکل ←( تولید مازاد بر نیاز 3

 هاگیری شهرها و تمدنشکل ←گیری تجارتشکل ←تخصصی شدن کارها  ←( تولید مازاد بر نیاز 4

نه از شاهکارهای کدام دورة مصر باستان است و مصریان چگونه مردمانی بودند؟گا، اهرام سهترتیببه -33

( امپراتوری )پادشاهی( قدیم ـ صبور1

 ( امپراتوری )پادشاهی( میانه ـ مطیع2

خواه( امپراتوری )پادشاهی( قدیم ـ فزون3

 ( امپراتوری )پادشاهی( میانه ـ آرام4

های المپیک در یونان باستان در کدام عصر برگزار شد؟نخستین دورة بازی -34

شهرها( عصر دولت1

 ( عصر تمدن مینوسی2

( عصر تاریکی3

( عصر حاکمیت مقدونیان4

در قلمرو روم رواج یافت؟، کدام امپراتور روم به دین مسیحیت گروید و کدام اندیشة دینی ایرانیان ترتیببه -35

( کنستانتین ـ پرستش میترا1

 ( پریکلس ـ پرستش آناهیتا2

( کنستانتین ـ پرستش آناهیتا3

 ( پریکلس ـ پرستش میترا4

ها و مأمورانای از تاریخ مصر باستان ساخته شد و چه عاملی باعث گردید تا مصریان قوانین ظالمانه و فرامین فرعونگانة مصر در چه دورهاهرام سه -36

او را تحمل کنند؟

ها( دوران میانه ـ خشونت مأموران فرعون1

 های دینی( دوران قدیم ـ آموزه2

ها( دوران قدیم ـ خشونت مأموران فرعون3

های دینی( دوران میانه ـ آموزه4

صحیح است؟ کدام گزینه دربارة تمدن چین باستان -37

های کنفوسیوس را ترویج کرد.تی بود که اندیشههوانگ( نخستین امپراتور چین، شی1

 ( یکی از فرماندهان چینی به نام آشوکا، سلسلة موریا را در چین تأسیس کرد.2

 ( پس از مرگ بودا، آیین کنفوسیوس در چین و هند گسترش زیادی یافت.3

 راه یافت و جادة ابریشم گشایش یافت. ( در دورة هان، آئین بودا به چین4

النهرین ساکن بودند؟سارگُن فرماندهی کدام اقوام را برعهده داشت و این اقوام در کدام قسمت بین -38

( اَموری ـ مرکز2 ( اَموری ـ جنوب1

( اَکدی ـ مرکز4 ( اَکدی ـ جنوب3

تحوالت زیر همگی در دورة فرمانروایی سلسلة هان در چین رخ داد؟کدام دسته از  -39

 ( گشایش جادة ابریشم ـ ظهور کنفوسیوس1

 ( رواج دوبارة آیین کنفوسیوس ـ راهیابی آیین بودا به چین2

 ای( ارتباط سیاسی و اقتصادی با ایران ـ گسترش شبکة جاده3

تشکیالت اداری و مالیاتی( یکپارچگی سیاسی و جغرافیایی چین ـ نوسازی 4
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برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

2- درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

6340 79

   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

سؤا لهاي 40 تا 51

درصد مراجعه %50 تا 33%

سؤا لهاي 64 تا 79

درصد مراجعه %25 تا 13%

ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی

51

فصل سوم

    سؤا لهای دشوار

سؤا لهاي 52 تا 63

درصد مراجعه %32 تا 26%

12سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 12 16
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درصد مراجعه %50 به 33% درصد مراجعه %32 به %26درصد مراجعه %25 به 13%
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را ترجمه کرد. …موفق به خواندن خط میخی شد و  …، یک افسر انگلیسی به نام …در زمان  -40
شاه ـ ارنست هرتسفلد ـ منشور کورش هخامنشیناصرالدین( 1
 شاه ـ سر هنری راولینسون ـ منشور کورش هخامنشی( ناصرالدین2
 ( محمدشاه ـ ارنست هرتسفلد ـ کتیبة داریوش هخامنشی در بیستون3
( محمدشاه ـ سر هنری راولینسون ـ کتیبة داریوش هخامنشی در بیستون4

؟باشدنمیترین منابع درآمد حکومت در ایران باستان کدام گزینه از عمده -41
 ( عوارض گمرکی2 ها( انواع مالیات1
( درآمد حاصل از صادرات اقالم ابریشمی4 هابرداری از معادن و جنگل( حق بهره3

آورد؟کدام مورد، زمینة اتحاد قبایل پراکندة ماد را فراهم  -42
 ( انتخاب هگمتانه به عنوان پایتخت2( تدبیر و درایت دَهیوک1َ
های پیاپی آشوریانگریها و غارت( یورش4( اتحاد با حکومت بابل علیه آشور3

نظام اشکانی چه بود؟دلیل توانمندی سواره  -43
 صحراگردی این قبیله( پیشینه 2 ( گماردن افرادی مشخص و معین به این امر1
نظام( استفاده از فیل در تشکیالت سواره 4 افزارهای سنگین( برخورداری از جنگ3

تبدیل شدند. …بودند که بعدها به پیشوایان دینی مذهب  …روحانیون جامعة ماد،  -44
( مغان ـ بودا2 ( موبدان ـ زرتشت1
بودا( موبدان ـ 4 ( مغان ـ زرتشت3

رخ داد. …اجتماعی مزدک در زمان حکومت  -بود و جنبش اقتصادی  …، حکومت ساسانیان، حکومت ترتیببه -45
الطوایفی ـ شاپور یکم( ملوک2 الطوایفی ـ قباد یکم( ملوک1
 ( متمرکز ـ شاپور یکم4 ( متمرکز ـ قباد یکم3

است؟ نادرستکدام گزینه  -46
 توانستند به تحصیل بپردازند.در عهد باستان و مخصوصاً در زمان ساسانیان، فرزندان اکثر اقشار مردم می( 1
 ( دانشگاه جندی شاپور تا قرون نخستین اسالمی به فعالیت خود ادامه داد.2
 ی امپراتور روم اخراج شده بودند، پناه داد.نظر( خسرو انوشیروان به تعدادی از فیلسوفان یونانی که بر اثر تنگ3
دانستند.معتقد است که بسیاری از بازرگانان، نوشتن و خواندن می« ایران در زمان ساسانیان»( کریستن سن در کتاب 4

دست نیاورد.توفیق چندانی به …حکومت ماد را از میان برداشت و خشایارشا در نبرد دریایی در  …کورش با جلب حمایت  -47
( بزرگان مادی ـ تنگة ساالمیس2  ( قبایل پارسی ـ تنگة ساالمیس1
 خلیج ماراتن ( تودة مردم ـ4 ( فرماندهان نظامی ـ خلیج ماراتن3

گروه در دورة ساسانی نقش ممتاز و بسیار مهمی در تشکیالتدر کدام دورة ایران باستان، نقش روحانیان زرتشتی در امور قضایی افزایش یافت و کدام  -48
اداری داشتند؟

( اشکانیان ـ وزیران2( هخامنشیان ـ خاندان شاهی1
 ( ساسانی ـ دبیران4( مادها ـ نظامیان3

های زیر صحیح است؟گزارهیک از ، کدام«منابع تحقیق تاریخ ایران در دوران باستان»در ارتباط با  -49
 های تاریخی موفق بودند.( ایرانیان در عصر باستان برخالف یونانیان و رومیان در نوشتن کتاب1
 مانده است. شود که از ایرانیان باستان برجایهایی میساخته( منابع غیرنوشتاری شامل تمامی آثار مادی و دست2
اطالعات سودمندی دربارة اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تشکیالت اداری  ،های نقش رستمهای کشف شده در کاوش( لوح3

 دهند.دورة هخامنشیان ارائه می
دهند.های مورخان یونانی و مصری تشکیل می( عمدة منابع نوشتاری غیرایرانی را کتاب4
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هایی از آسیای صغیرالنهرین، سوریه و بخشبر فالت ایران، بین …نام درگذشت و یکی از سرداران او به …اسکندر مقدونی در  -50

حاکم شد.

( دامغان ـ آگوستوس2 ( بابل ـ سلوکوس1

 ( آتن ـ آگوستوس4 ( پاسارگاد ـ سلوکوس3

فرمانروایی چه کسی به اوج قدرت رسید؟ها اشاره شده است و حکومت ماد در زمان در کدام مورد، برای اولین بار به قوم مادی -51

های تخت جمشید ـ دهیوک( سنگ نوشته1

 های شاهان آشوری ـ هووخشتر( سالنامه2

های تخت جمشید ـ هووخشترنوشته( سنگ3

 های شاهان آشوری ـ دهیوک( سالنامه4

رو صحیح است؟کدام گزینه دربارة تصویر روبه  -52

 پیکرة الهة مادر (1

 ( پیکرة ملکه ناپیرآسو2

  ( پیکرة آناهیتا3

( سردیس مفرغی سارگن بدون سر4

های مردم ایران علیه اسکندر و لشکریانش به نتیجة مطلوب نرسید؟به کدام دلیل شورش -53

اسکندر و جانشینانش( خشونت و قساوت 2 ها( عدم ارتباط و هماهنگی مردم و پراکندگی آن1

 ( کوچاندن یونانیان به شهرهای ایران4  های مکرر سپاهیان( شورش3

ای با هم جنگیدند؟، در زمان کدام پادشاه وسعت قلمرو اشکانیان به نهایت خود رسید و ایران و روم بارها بر سر چه منطقهترتیببه -54

مهرداد یکم ـ آسیای صغیر( 2 ( مهرداد دوم ـ ارمنستان1

 ( اردوان ـ ارمنستان4 ( ارد دوم ـ آسیای صغیر3

 …شود کههایی گفته میهای ایرانی دورة میانه به زبانزبان -55

 ( در دوران اسالمی، به تدریج در مناطق مختلف ایران رواج یافتند.1

 اند.گفتهسخن می( مردمان بخشی از نواحی شرقی ایران به آن 2

( تقریباً از زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان و حتی قرون نخستین اسالمی متداول بودند.3

 رفت.شمار می( در مناطق شمال و شمال شرق ایران متداول بود و زبان رسمی حکومت اشکانیان به4

علیه آشور متحد شد.… به اوج قدرت رسید و با حکومت  …حکومت ماد در زمان فرمانروایی  ترتیب،به -56

( هووخشتر ـ بابل2 ( آستیاگ ـ ایالم1

 ( دیااکو ـ ایالم4 ( دهیوک ـ بابل3

دورة باستانی ایران است و زبان دوم نوشتاری دوران که داستان هزار و یک شب براساس آن شکل گرفته، مربوط به کدام « هزار افسان»داستان  -57

هخامنشی چه بود.

 ( اشکانی ـ ایالمی2( هخامنشی ـ اوستایی1

( اشکانی ـ اوستایی4( هخامنشی ـ ایالمی3

بود.های اقتصادی و اجتماعی در سطوح فرهنگی و سیاسی ، سرآغاز ایجاد نابرابری…دورة فرمانروایی  -58

( هخامنشیان2 ( مادها1

( ساسانیان4 ( اشکانیان3
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چه مقامی بود؟« ساالرواستریوشان» -59

 آوری مالیات از دامداران در دورة ساسانی( مسئول جمع1

 ( رئیس روستاییان و کشاورزان در دورة ساسانی2

( رئیس سپاه جاویدان در دورة هخامنشی3

سپاه سواره نظام سنگین اسلحه در دورة اشکانی ( فرماندة4

باشد؟ها( در دوران ساسانی چه میها )سنگ نگارهمحتوا و مضمون اغلب نقش برجسته -60

 های شاهانهایی از پیروزی( اعطای منصب شاهی از سوی اهوره مزدا به شاه و صحنه1

 های دینیسایر کشورها و نمادها و نشانه( بار عام دادن شاه به نمایندگان 2

 دارای بالای و تصویر اهوره مزدا به شکل نمادین حلقه( پیکرة حیوانات واقعی و افسانه3

های اشرافیای و نیز تصاویر خاندان شاهی و خانوادههای افسانه( تصاویر شکار حیواناتی با پیکره4

؟نیستکدام گزینه از آثار برجستة معماری دوران اشکانیان  -61

( معبد آناهیتا در شهر کنگاور2 ( کاخ تیسفون1

 ( شهر نسا4 ( کاخ شهر هترا )الحضر(3

شهرهای یونان همسایه شد؟ -، کوروش با جلب حمایت چه کسانی حکومت ماد را از میان برداشت و حکومت او چگونه با دولت ترتیببه -62

 ( تودة مردم ـ با تصرف دولت ایالم1

( بزرگان طوایف ماد ـ با تصرف آسیای صغیر و مصر2

 ( تودة مردم ـ با تصرف میان رودان3

 ( بزرگان طوایف ماد ـ با تصرف بابل4

علت ضعیف شدن حکومت اشکانی چه بود؟ شود والطوایفی به چه نوع حکومتی اطالق می، حکومت ملوکترتیببه -63

دهند. ـ نافرمانی برخی از حاکمان های نیمه مستقل که به حکومت مرکزی مالیات و نیروی نظامی میای از حکومت( مجموعه1

محلی

ـ جنگهای نیمه مستقل که به حکومت مرکزی مالیات و نیروی نظامی میای از حکومت( مجموعه2  امپراتوری روم در مرزهای غربیهای پیاپی با دهند. 

 ها نقش بسزایی دارند. ـ نافرمانی برخی از حاکمان محلیگیریهای مستقل در امور خارجی که در تصمیمای از حکومت( مجموعه3

روم در مرزهای غربی های پیاپی با امپراتوریها نقش بسزایی دارند. ـ جنگگیریهای مستقل در امور خارجی که در تصمیمای از حکومت( مجموعه4

نام والریانوس به اسارت در زمان کدام پادشاه ساسانی یکی از امپراتوران روم به نام گردیانوس در نبرد با ایرانیان کشته شد و امپراتور دیگری در همین دوره به -64

ایرانیان درآمد؟

( شاپور یکم 2( شاپور دوم 1

( خسرو انوشیروان4( بهرام چوبین3

توان استنباط کرد که دانش و فرهنگ ایرانیان در عهد باستان در سطح باالیی بوده است؟از کدام منابع می -65

 نویسان یونانی های تاریخها و گزارشهای بیستون، کتیبهنوشته( مندرجات اوستا، سنگ1

نویسان یونانی های تاریخهای گلی تخت جمشید و گزارشها، لوحهای بیستون، کتیبهنوشته( سنگ2

های گلی تخت جمشیدنویسان یونانی و لوحهای تاریخهای بیستون، گزارشنوشته( شاهنامه، سنگ3

 نویسان یونانیهای تاریخها، گزارش( مندرجات اوستا، کتیبه4

آیین بودایی در زمان حکومت کدام سلسله، به ایران نفوذ کرد؟ -66

( ساسانیان2( اشکانیان1

ها( سلوکی4( هخامنشیان3
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؟باشدنمیکدام گزینه از آثار برجستة معماری دوران اشکانیان  -67

صد دروازه( بقایای شهر نسا و 1

 ( معبد آناهیتا در شهر کنگاور2

( بقایای شهر فیروزآباد )گور(3

 ( کاخ شهر هترا )الحضر(4

گیری مس دست یافته بودند؟هزار سال پیش ساکنان استان کرمان به فنون ذوب و قالب 7تا  5چه آثاری بیانگر آن است که در حدود  -68

در شهرستان بافت( معادن بزرگ مس 1

 های کهن در جیرفت و تپه یحییگاه( سکونت2

مس گیریهای ذوب و قالب( بقایای کوره3

های طبیعی مس و زیورآالت مسی( وجود رگه4

ای در ایران متداول بودند؟های ایرانی دورة میانه، در چه دورهزبان -69

فروپاشی حکومت ساسانی( روی کارآمدن هخامنشیان تا 1

 ( سقوط هخامنشیان تا روی کارآمدن حکومت ساسانی2

( سقوط هخامنشیان تا قرون نخستین اسالمی3

 ( روی کارآمدن هخامنشیان تا قرون نخستین اسالمی4

 …گفت  تواننمی« تمدن ایالم»دربارة  -70

ها و صنایع مختلفی در آن شهر رونق یافتند.شکوفایی اقتصادی رسید و پیشه ها به اوج( اَنشان در دوران حکومت ایالمی1

 ( در دورة ایالم، معماری پیشرفت چشمگیری کرد و استفاده از آجر در ساختن بناها رایج شد.2

 اند.های مهم تمدن ایالمی، مقام و منزلت واالیی است که زنان داشته( یکی از ویژگی3

النهرینی خود ارتباط تنگاتنگ سیاسی، فرهنگی و تجاری داشت.، همواره با همسایگان بین( حکومت و تمدن ایالم4

کدام گزینه دربارة حوادث زمان پادشاهی قباد یکم )پادشاه ساسانی( درست است؟ -71

 ( در زمان قباد حکومت ساسانی با جنبشی اجتماعی و اقتصادی به رهبری مانی مواجه شد.1

( اشراف و نجبای ساسانی قباد یکم را به علت حمایت از مزدک از پادشاهی برکنار و زندانی کردند.2

 ( قباد یکم اصالحاتی را در زمینة اداری، اقتصادی و نظامی انجام داد.3

 ( در زمان قباد یکم امپراطور روم به نام والرین به اسارت سپاه ایران درآمد.4

پس از جنگ حرّان، اشکانیان و رومیان بر سر چه مناطقی بارها با هم جنگیدند؟ -72

النهرین و آسیای صغیر( بین1

 ( آسیای صغیر و ارمنستان2

( ارمنستان و مرزهای سوریه3

 النهرین و مصر( بین4

افراد خاندان سلطنتی پرداخت؟یک از پادشاهان هخامنشی در ابتدای حکومتش به قتل عام کدام -73

( داریوش سوم1

( داریوش اول2

( اردشیر دوم3

( اردشیر سوم4
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است؟ نادرستکدام گزینه  -74

 ( بیشتر اطالعات موجود دربارة زنان در ایران باستان، مربوط به زنان طبقة اشراف است.1

جا مانده است.زنان در عصر ساسانی، اطالعات مکتوب و غیرمکتوب بیشتری به( دربارة موقعیت اجتماعی و حقوقی 2

 ها، زیردست زنان بودند.های شاهی بر عهدة زنان بود و مردان در تعدادی از آن( مدیریت برخی از کارگاه3

( در سراسر کتاب اوستا، موقعیت اجتماعی زن و مرد برابر است.4

بود. …های دریایی، را حفظ کردند و یکی از اقدامات مهم داریوش در زمینة توسعة راه… هخامنشیان واحدهای وزن  -75

نقشة مسیر دریایی میان هند و سومر( ایالمیان ـ تهیة 1

 نقشة مسیر دریایی میان هند و سومر ( بابلیان ـ تهیة2

( ایالمیان ـ اتصال دریای سرخ به رود نیل3

بابلیان ـ اتصال دریای سرخ به رود نیل( 4

های عصر ساسانی اشاره دارد؟برجستهکدام گزینه به محتوا و مضمون نقش -76

 گریهای مؤثر مانند سفال( ترسیم مهارت1

 ( ترسیم عناصر موجود در طبیعت مانند حیوانات و گیاهان2

هایی از پیروزی شاهان بر دشمنانشانبه شاه و صحنهمزدا ( اعطای منصب شاهی از سوی اهوره3

 دار در باالی سر پادشاهای بالمزدا به شکل نمادین و حلقه( وجود اهوره4

نظام بود و نیروی دریایی هخامنشی را چه کسی تأسیس کرد؟، سپاه هخامنشی تا زمان چه کسی متکی بر واحدهای پیادهترتیببه -77

کوروش ـ داریوش یکم (1

( داریوش یکم ـ داریوش یکم2

( کمبوجیه ـ داریوش دوم3

 ( خشایارشا ـ داریوش دوم4

؟باشدنمیهای سپاه ساسانی صحیح کدام مورد در رابطه با توضیحات ارائه شده دربارة بخش -78

 دادند.تشکیل میترین بخش سپاه را نظام سنگین اسلحه: اصلی( سواره1

 شدند.نظام سبک اسلحه: از میان جوانان طبقة اشراف و نجبا برگزیده می( سواره2

 شدند.مهارت با اسلحه سبک مینظام ساسانی: عمدتاً شامل سربازان کم( پیاده3

هایشان نیز چنین بودند.های فلزی پوشیده شده بود و اسب( اسواران: سر تا پای این گروه با زره4

؟نیستهای مذکور، کدام گزینه دربارة دین و عقاید ایرانیان باستان درست با توجه به دوره -79

 ها: در این دوره، مغان نقش مهمی در آمیختن باورهای دین کهن خود با تعالیم زرتشت داشتند.( مادی1

پادشاهان هخامنشی به آن گرویدند. ( هخامنشیان: دین زرتشتی نفوذ و گسترش چشمگیری یافت و برخی2

 ( اشکانیان: برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان، معابدی را برای آناهیتا ساختند.3

( ساسانیان: با رسمی اعالم کردن دین زرتشتی توسط این حکومت، دین و سیاست به هم گره خوردند.4
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